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39. KEckning av nigra helodider

De flesta arterna av familjen Helodirlce triffas som fullbildade skalbaggar
pi fuktig mark vid eller i nirheten av yatten. Detta f6rklaras av att larvernil
leva pa m1'cket fuktiga, myllrika platser, i vattensamlingar med ltiv pfl bott-
nen eller stundom i rinnande vatten (sArskilt skogsbdckar). Under viren och
somnraren 1960 har jag haft kontakt med ftirstadierna till f6ljande helodid-
arler.

Helodes ninuta L. och H. nurginete Fabr. 
- 

Den 29 maj bes6kte jag till-
sammans med nigra entomologvinner, diribland lektor Gunnar Israelson
pi vars jaktmarker vi exkurrerade, ett stycke siider om Hhssleholm (Sk.)
en bickravin med ildriga bokar o.a. ltivtriid. Vid den lilla forsande biicken
fanns byggd en SJammal kvarnrinna, i vars vattenstdnk en ypperlig Dianous-
lokal hade uppstntt. I och under den vita mossau pi stenar. vedstycken och
andrrr pi marken liggande fiiremil liksom ocksi under brddlappar och flatn
smestenar pitriffades Helodes-puppor och utvuxna larver i stort antal. En
del av pupporna klflcktes i bdrjan av juni och gflvo imagines av sivil ninuln
sol:r nu.rginata, mest ay den f6rstnimnda arten.

)licrocqrq testacee L. - Den 31 maj voro fullviixta larver ytterst vnnlip;a i
Halltorps hage tOl.) i grunda, beskuggade kirrpiilar med multnande l6v vid
kanterna och pa bottnen. Puppor (som klicktes i fdrsta helften av juni) hit-
tades ocksi. och fiirpuppningen hade sketl antingen i de vita ltivlagren vid
ki[kanterna eller i och under lucker mossa pi slenar nera valtnet.

Cgphon pubescens Fabr. och C. prtcli L. 
- 

Den lE augusli sOkte jag skal-
baggslarver vid Hdckeberga i Skine i de miktiga lager av multnande bokl6v,
som samlats vid kanten av den sumpiga sjiistranden strax stider om slottet.
Lokalen var starkt beskuggad. Fdrutom lalrika carabid- och staphylinid-
larver funnos hiir ocksA i stort antal utvuxn.l larver och puppor till. som det
fdreftill, tva olika Cupfton-arter. Efter klickning av en del puppor 4-7 dagar
senare kunde faststellas, att arterna voro pubescens och pndi, som alltsA
hade utvecklats tillsammans i de bliita. starkt fatrmultnade bottenlagren av
ldvet. Aven pupporna ftirekommo huvudsakligen i den bliita myllan, ddr de
med hjdlp av larvskinnet ftirankrat bakkroppsspetsen vid nigot fast f0remi.l,
sAson en bladsrjilk, ett litet tristycke, ett gruskorn e.l.
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Itachtiges Buchenlaublager am
sumpfigeD und beschallelen See-
ufer mit Puppen und cr*rchse-
nen Larren in grosser Zahl von
CgFhon pubesccns F. und C. padi
L. Schonen: Hackeberga. 18.6.
1960. Phot.: Th. l>alnr.

4O. Epuraea exciEicollis Reitter.
l)en 7/8 1960 tog jag i sanrband med en vildsam oversv[mning av Sim-

rislrrrnrrrsin slrax norr om slilden I 6 av en Epuraea, sorn fullkomligl iiver-
enssliimmer ured elcisicolli.t Reitter sisom denna art beskrives i Danmarks
Fauna XIII 1950 s. ?5. Den kiinnes bland annat liilt i$en pi att 6 

- 
i nlot-

sals titl alla vira andra arter av sl[ktet 
- 

har ej blott mellanskenbenens
utan ocksi bakskeubenens spets utyidgad pA insidan. Yar djuret hdrde hem-
ma eller kom ifrin gav fyndet ftiga besked om; det fltit bland bark- och
ve\trester vid ikanten och kunde mtijligen tankas ha levat i nAgon av de
klibbalstubbar, som ett stycke lingre upp i in kringflulits ar vattttet. .ins
strdnder iiro eljest vid platsen ftir fyndet till sttirre delen tippna och sandiga
och fyllda med en rfrtt yppig vegetation av vallenvixler. .{rten er ej tidigare
kdnd friLn Sverige; i Danmark har den pAtriffats tre ganger. i 1 ex. vardera
gAngen.

F)purueu e.rcisicollis har sonr art vltrit ganska omslridd. Den beskrevs av
Reitler i slulet av ftirra irhundradet pA err ? frin Hannover som en nrellan
E. obsoleta Fabr. och dislincta Grimmer stiende art. Enligt Hubenthal
(EntoDr. Blatter 1909 s. 23) skulle E. ercisicolli.s trlott vara en form av obso-
Ielc, nigot som emellertid betvivlades av andra. Reitter sjilv tycks ha god-
tagit Hubenthals uppfattning och hrr i Fauna Germanica (1911 s. 33) om-
niirlnt e.rci.ricollis endast som en exlrem form av obsoleln med en mJ'cket
stor och djup insvingning av halssktildens sidor ftire bakhtirnen; i sina se-
nare utgivna bestimningstabeller (Best.-Tab. Heft E6: Nitidulidae. 1919) har
han ej ens tagit med namnet. Sannolikt kinde Reilter ej d till c.rci.sicollis.

Sjiiberg rEntom. Tidskr. 1939 s. 123) har ej sett Reitters typ och vigar
diirftir inte uttala sif{ orn denna. Emellertid fortselter han i samma uppsats:
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,Aber drei Exemplare einer Epuraea, die ich durch Vermittelung von meinem
Freunde Victor Hansen, Kopenhagen, zur Ansicht bekam (sie befinden sich
im Museum zu Kopenhagen), stimmen in jeder Einzelheit mit der Beschrei-
bung der fraglichen Reitter'schen Art tiberein und sind von obsoleta F. ganz
verschieden. Unter den drei Exemplaren ist auch ein 6, das nicht nur die
Mittelschienen sehr stark, sondern auch die Hinterschienen ziemlich stark
er\r'eitert hat, was allein genii8t, um die Art von obsoleta zu lrennen. \Yenn
diese Eremplare, gegen alle Vermutung, nicht mit erci$icollis identisch sein
sollten, miissen sie einen neuen Namen erhalten. Yorliufig scheint mir dies
jedoch unndtig.' Si lAngt Sjtiberg. P[ grund av osiikerheten i namnfrAgan
ftiregAs i den samma ir utkomna Catalogus Coleopterorum Daniae et Fen-
noscandiae (1939 s. 67) artnamnet e.rcisicollis av ett frAgetecken.

I Danmarks Fauna XIII (1950 s. 75) upptar Victor Hansen E. ercisicollis
Reitter som sjelvstendig art, utan frAgetecken framfdr namnet, och beskriver
den utf6rligt. Diremot betvivlar Horion (Faunistik der mitteleurop. Xiifer
VII 1960 s. 107) pA grund av Hubenthals och Reitters fdrutnimnda isikter
och ett uttalande av M6quignon i samma riktning, att eccisicollis, sisom
Reitter beskriver den, ir en god art och tar ej heller med den som sidan i
sin ,Faunistik,. Men han hiller i andra sidan inte fdr otroligt, att de danska
exemplaren kunna tillhtira en g o d art, som dock mlhdnda ir nigonting
annat en ercisicollis Reitter.

Fullt klarlagt iir fiiljaktligen. att den n o r d i s k a arten ir vAl skild frfln
obsoleln Fabr. (eller bigatlaro Thulb. som den numera kallas); ej lika sikert
torde diiremot vara, om den fortfarande skall heta eJcisicollis Reitter eller
tilldelas ett nYtt ramn.

41. Skalbaggar i rdkevampar
Niir jag pi sensommaren 1960 bestikte Zoologiska Institutionen i Lund,

berettade prof. Carl H. Lindroth, att han ett f0regiende ir pi Stenshuvud
(Sk.) i rtiksvampar hade pitriffal blda Lgcoperdin(-arterna och att de der
ej skulle vara sirskilt sellsynta. Nigra dagar senare (9/8) hade jag sjiilv
tillfdlle att resa till Stenshuvud och lelade sjdlvfallet di efter arterna. Trots
att juli manad hade varit ovanligt nederbtirdsrik, voro rtiksvampar pi Stens-
huvud ingalunda si vanliga som man kunde ha vdntat. Inne i skogen sak-
nades de nestan helt, men pA den tippna iingsmarken med buskar och l6v-
tred vid kanterna vexte har och var i smi ringar en Lgcope on-afi lfdr-
nrodligen L. pe atuml. Arets exemplar av svampen hade ej angripits av
insekter, men i fjolirssvamparna, som nu yoro torra och spruckna i toppen,
funnos skalbaggar i de flesta. Ungefiir en liter sadana svampar insamlades
och plockades stinder och givo ftiljande arter.

Lgcoperdina succincld L. - Av denna art pitriiffades talri}.a puppor och
fullviixta larver samt enstaka nykldckta imagines. De uppeh6llo sig i den
sporalstrande vivnaden och voro helt eller delvis tdckta av brunt spormjiil
samt ddrigenom svira att upptecka. I hemtagna svampar f,gde klickninp; av
imagines rum hela h6sten anda in i btirjan av oktober. Skalba{igarna utfer-
gades ytterst lengsamt, gjorde inga ansatser att lemna svamparna och skulle
sannolikt normalt ha tivervintrat i dem.

Pocttdius lenugineus Falrr. - Fullvdxta Iarver och puppor likaledes van-
Entomol. Ts. -1ro- &- H- 1-2.1 1
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liga i svamparna; av imagines iakttogos endast enstaka exemplar. Artens
f6rstadier uppehdllo sig lAngt ner i fotens viivnader, imagines d{remot ocksi
i spormjdlet. Fullbildade skalbaggar klecktes t.o.m. den 20/9. Fdr miurga
lr sedan fann jag pfl Omberg (Og.) puppor av arten i btirjan av juni. Detta
tyder pfl alt Poc(dius antingen ftirmAr frambringa tvfl generationer flrligen
eller att den saknar regelbundna utvecklingstider.

Crqptophagus lgcoperdi Hbst. - Denna art observerades blott i en enda
svamp, i vilken lalrika imagines och even nigra larver fdrekommo. De levde
tillsammans l:aed Lgcoperdina succincte och voro starkt nerdammade av
spormj6l. Enligt L. Benick 1l'ilzktifer und Kiiferpilze 1952 s. 130) dr Sclero-
clerma oulgure den vanliga viirdsvampen fiir C. lgcoperdi.

Lgcoperdinu Douistne Fabr. lyckades jag ddremot ej finna pA Stenshuvud.
Ftirmodligen berodde detta pA att rtiksvampar ej fiirekommo i av trdd be-
skuggade partier, dar denna art ldr hiira hemma, medan den andra fdre-
drager Oppna marker, girna sldana som har liitt, sandig jord. P[ Kullaberg
har assistent R. Charpentier i fjoLirsexemplar w Lgcoperdon pgrilorme der:.
27/4 1958 insamlal flera larver av L. booistae, vilka utvecklades till imagines
3-2416 samma flr. Aven av Lgcoperdirut-arlerna har silunda imagines
kliickts vid tvfl olika lidpunkter, dels pA f6rsommaren (L. bouistrre), men
dels ocksl pA sensommaren och htisten lL. succinctul.

Auezug

Beitre8e zur Iiennlnis der Biologie und S!'stematik
schrvedischer Xifer. 3g-41

39. Zucht einiger Helodiden.

Es ryird die Entwicklungsbiologie von llelodes minuta L-, H. marginata F..
Microcata testocea L., Cgphon pubescent F. und C. padi L. ein $,enig besprochen.
Von diesen Arten schliipfen in Schonen die Cgphon-Arten im SpAtsommer und die
anderen im Vorsommer.

40. Epuraed ercisicollis Reitter.

Die nordische Art mit diesem Namen (vgl. Horion: Faunistik der mitteleuropdi-
schen Kifer VII 1960 S. 107) ist nun auch in Schweden gefunden rYorden. Ich sam-
melte nemlich am 7. August 1960 unweit Simrishamn in Schonen ein 6, das die
sehr charakteristischen sekundiren Geschlechtsmerkmale (stark erweiterte l\Iittel-
und Hinterschienen) besitzt.

41. Kefer in Staubpilzen.

Auf dem Berg Stenshuyud in Schonen untersuchte ich am 9.8.1960 StaubpilzeD
lLycopetdon, wahrscheinlich L. perlatum) vom vorigen Jahr, die auf offenem Weide-
grund wuchsen, In den Pilzen lebten zahlreiche Puppen und erNachsene Larven
soNie einzelne Imagines yon Lycoperdinu succincltT L. und Pocadius lerrugineus F.
Nur eine Pilze beherbergte CrAptoph.tgus lgcoperdi Hbst., Imagines in grosser
Zahl und einige Larven. Die Lgcoperdina- nnd Cryptophagus-Larven hiellen sich
unter den Sporen auf, die Pocadius-Lan'en dagegen im Fuss der Pilzc.

Eilomol. T3. ,l.o.U. fl.1-2.196t


